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45 dies ininterromputs  
de 18 a 1 h

32 propostes gastronòmiques  
de tota mena

8 escenaris  
i 6 actuacions diàries
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Més de 250 actuacions  
musicals gratuïtes

Més de 50 parades rotatives  
de moda i artesania

Pàrquing gratuït, amb 1.400 places  
més que l’any passat
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LA SANTA  és alhora un market de tendències i moda, 
un gran aparador de tot el que es cou a nivell creatiu en 
un lloc màgic i sempre efervescent com és la Costa Brava.

LA SANTA és un espai únic, on gaudir dels capvespres 
estiuencs sota els arbres d’un racó tan emblemàtic com 
és el Santa Cristina Horse Club, màgic i paradisíac.

LA SANTA és la millor gastronomia, en forma de street 
food i propostes gamberres que conviuen amb la cuina 
d’autor, opcions healthy i restaurants on entaular-nos i 
sentir-nos en tot moment mimats i atesos.

LA SANTA és música, de tots els estils i per a tots els 
públics, que té lloc cada dia als vuit escenaris diferents 

durant tot l´estiu. El seu denominador comú? La gran 
qualitat dels artistes i l’aposta pel talent local. Per sort, 
l’Empordà va sobrat de creativitat.

LA SANTA és família, gràcies a les nombroses activitats 
infantils, que faran les delícies de grans i petits en un 
lloc únic, que romandrà a la memòria de nens i nenes 
durant tot l’any.

LA SANTA  són aquests petits moments que 
recordarem sempre.

LA SANTA és el lloc que reflecteix com cap altre 
l’essència d’un dels territoris més bonics del món: 
l´Empordà.
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LA SANTA ÉS MODA

Hi ha res millor que passejar-se entre parades de moda, 
complements i artesania, que ens permetran emportar-
nos peces úniques, mentre gaudim dels capvespres 
màgics de la Costa Brava? Probablement sí: acabar la 
jornada gaudint d´alguna proposta gastronòmica amb 
el segell pornfood mentre escoltem bona música sota 
els arbres d’un lloc tan especial com el Santa Cristina 
Horse Club de Santa Cristina d´Aro.

La Santa és el lloc on podrem comprar un bikini fantàstic 
o unes ulleres de sol d’escàndol, combinar-los amb un 
vestit feliçment allunyat del prêt-a-porter, sandàlies, 
bijuteria, complements i molt més. Podem fer-ho tant a 
les seves parades d’artesania i moda –moltes són velles 
amigues del públic de La Santa, fidels des de la primera 
edició–, com a la zona del Bo-Ho, on trobarem nombroses 
paradetes rotatives d’artistes i dissenyadors locals, amb 
peces disruptives i sorprenents, perquè el públic fidel hi 
trobi sempre peces noves.

➔
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LA SANTA ÉS FOODIE

Tant els amants de la gastronomia més gamberra com aquells 
que prefereixen entaular-se sota els arbres en un restaurant 
convencional trobaran a La Santa el racó on ser feliços. Així 
doncs, res millor que fer una passejada per l’espai, copsar 
el tipus de menjar que més ens ve de gust i entaular-nos en 
alguna de les nombroses terrasses diferents repartides al llarg 
del Santa Cristina Horse Club, moltes d’elles amenitzades per 
la música dels 8 escenaris diferents, que fan de La Santa un 
espai sempre animat i efervescent.

Què ens ve de gust una hamburguesa? Les de Kikks’o es 
preparen amb carn de vedella de Girona amb una qualitat 
insuperable. O les de La Moreneta, que podem acompanyar 
d’una selecció de tapes acompanyades amb productes de 
Km 0.

Som dels que no concebem una vetllada a l’aire lliure sense la 
crep de rigor? A Va de creps les fan de luxe, i a més les podem 
acompanyar d’un suc natural deliciós elaborat al moment.

Ni un market sense pizza? Com oblidar els fans d’aquesta delícia 
italiana. Els amants de la pizza tindran a Squadra Pizzalab el lloc 
on deixar-se enamorar amb les seves nombroses creacions de 
diferents sabors. Són pizzes riques, quadrades i decididament 
instagramejables. A Una pizza també gaudirem de pizzes 
artesanals cuinades al forn de llenya per llepar-se els dits.

Si ens pirra el menjar italià i el cos ens demana pasta i altres 
especialitats, el lloc és, sens dubte, Yayika, on trobarem receptes 
de la nonna per a tots els gustos.

Els fans de les croquetes han de visitar Crock & Roll, amb 20 
sabors diferents que també inclouen croquetes dolces.

No podia faltar la cuina internacional, de la mà de diverses propostes 
per a tots els gustos que ens permetran menjar bé i amb les mans. 
Teikit presenta el seu sushi creatiu i voluptuós, mentre que Poke 
House és el paradís dels pokes i Noor, com sempre, ofereix el millor 
de la cuina libanesa.La fusió mexicà-mediterrània arriba de la mà de 
Can Sibaritas, mentre que Pa-Cific uneix els sabors de Tailàndia, 
Corea i Vietnam. Amants dels sabors asiàtics? Passeu-vos per We 
love Àsia, un lloc capaç de traslladar-nos d’una copa a un mercat 
ambulant de Bangkok. Finalment, The Food Caravan ens ofereix 
una àmplia gamma de sabors tailandesos tradicionals i actuals.

Som més d’entrepans? Costarà decidir entre Kaizen on the Road, 
amb els seus entrepans exòtics i mediterranis, o els clàssics 
frankfurts de Casa Vallès, vells amics de La Santa des dels inicis. 
Els fans dels pepitos de vedella han de passar-se per Cal Pepito i 
experimentar amb aquesta delícia que adquireix diverses formes 
en aquest racó. Si som fans dels ibèrics i els manxecs de qualitat, 
the place to be és, sens dubte, 1994 Experience Food Truck by 
Josep Llorens.
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Els que no conceben un àpat sense el seu toc dolç, ho tindran 
difícil a l’hora d’escollir parada. Els dònuts gourmet i frappé 
de Donuttella són una temptació per a qualsevol amant dels 
dolços artesanals, igaul que els gelats de La Xixonenca, les 
coques de tota la vida de la gent de Coques de Parafina o la 
temptadora oferta d’El Racó de la Garrapinyada. A Kabuki 
Karamel podrem triar entre una infinitat de propostes, des de 
creps a gelats, pastissos, gofres, cookies o smoothies, entre 
d’altres.

La carn de qualitat té també una presència destacada a La 
Santa gràcies a la gent d’El Quinchito (un altre clàssic del lloc 
des de la primera edició) i Porca misèria, on gaudir de bones 
carns a la brasa i embotits.

Tots aquells que vulguin tastar una cuina mediterrània més 
transversal s’han de passar per Deleito, el projecte de street 
food d’Alberto Gras, un espai on constantment es couen coses 
que ofereix durant tot l’estiu tallers i showcookings. O per The 
Big Whim, que fa bandera del street food mediterrani.

També hi trobem racons tan encantadors com el que la gent de 
White Garden Street Food té reservat a les bombes de patata, 
els entrepans originals i les amanides XXL.  A Oh Mama trobem 
una cuina de vocació mediterrània en forma d’originals cons, 
perfectes per menjar amb les mans, farcits dels més diversos 
ingredients. Per la seva banda, l’emblemàtic El Espeto de La 
Santa segueix sent un any més un dels racons més visitats i 
fotografiats, gràcies al seu espeter on es cuinen in situ sardines, 
calamars, seitons i gambetes de Huelva en tempura.

Si no tenim el dia per a street food i el que ens ve de gust és 
entaular-nos en un restaurant convencional, on ens serviran i 
atendran a la taula, La Santa compta aquest any amb dues opcions. 
D’una banda, com sempre, Las Palmeras, el bonic restaurant a 
l’aire lliure on la xef Júlia Podall torna a desplegar un any més el seu 
talent per elaborar la cuina creativa, solvent i juganera marca de 
la casa. Si el cos ens demana un bon platet d’ibèrics acompanyat 
d’alguns formatges i altres tapes delicatessen elaborades amb 
productes gurmet, no podem deixar de reservar taula al nou 
espai de La Santa, l’inefable 1994 Experience for Josep Llorens.



www.lasantamarket.com 
 

LA SANTA ÉS MÚSICA

A la present edició, La Santa renova el seu compromís 
amb la música i ho fa de diferents maneres. D’una banda, 
ofereix més de 250 actuacions musicals gratuïtes durant tot 
l’estiu, que se succeiran als vuit escenaris diferents repartits 
al llarg del recinte. L’oferta, eclèctica i de qualitat, està 
pensada per satisfer tots els gustos musicals, de manera 
que l’ideal és consultar l’agenda i comprovar a quin racó 
del Santa Cristina Horse Club trobem aquella actuació 
que ens demana el cos. 
 
Entre els plats forts de l’estiu no hi pot faltar el concert de 
Los 40 principales, que cada any trasllada a La Santa grans 
figures del panorama nacional en un gran concert pel qual 
han passat noms com Nil Moliner, Búhos o DVicio, entre 
d’altres. Serà dilluns 8 d’agost.

L’aposta de l’equip de La Santa pel talent musical local i 
emergent és una realitat des dels inicis, i des de l’any passat 
es tradueix en un dels grans esdeveniments de l’estiu a la Costa 
Brava: el New Talent La Santa, que en la seva edició del 2022 
torna a buscar el millor artista emergent. Es tracta d’un cicle 
musical en què 400 aspirants i 12 nominats aspiren al guardó 
2022, que serà lliurat a la gran gala final del dia 26 d’agost. 

El guardonat serà premiat amb l’enregistrament d’una maqueta 
professional de la mà del compositor i productor musical 
internacional Dan Hammond als estudis de Why no Music, cosa 
que demostra la voluntat del director Julio Rico i del seu equip 
a l’hora de reivindicar un terrotori, L’Empordà, on sobra el talent, 
tant en l’àmbit artístic com musical. La gran gala final comptarà 
amb la presència de Laura West, guanyadora de l’any passat.

https://www.lasantamarket.com/ca/agenda-la-santa/
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LA SANTA ÉS FAMILIAR

Des dels seus inicis, La Santa ha volgut consolidar-se 
com un espai transversal de lleure, on tots els membres 
de la família trobin allò que necessiten. Els més petits 
s’ho passaran d’allò més bé al seu poni club, o fent 
cabrioles al parc d’aventura, gaudint d’un dels seus 
tallers de maquillatge, del làser tack o posant-se al 
volant d’una vespa vintage o d’un cotxe elèctric del 
circuit Massachs Race Circuit.

Com a novetat d’aquest any hi trobem un helicòpter 
(sí, sí, un helicòpter), que funcionarà com a simulador 
de vol fent les delícies de grans i petits. Aquests es 
tornaran bojos, a més, corrent pels diferents racons 
de La Santa, que als nostres ulls apareix com un bosc 
encantat, i degustant les seves nombroses propostes 
gastronòmiques, tota una temptació per a qualsevol 
amant del bon menjar.



Per a més informació:  
PICA PICA

LAURA CONDE  
laura@picapica.agency

 Tel.: 659 847 903 

Els nostres patrocinadors 2022

LA SANTA ÉS SOSTENIBLE

A banda del compromís amb el talent local i l’emprenedoria, 
La Santa ha tingut des dels inicis una vocació sostenible, que 
es tradueix aquest any en la certificació ISO:20121, un sistema 
de gestió que garanteix les millors pràctiques de sostenibilitat 
(ambientals, socials i econòmiques) al llarg de tot el cicle de vida 
de l’esdeveniment: disseny, planificació, organització, execució, 
revisió i tancament. Aquest compromís amb el medi ambient i la 
voluntat de deixar un impacte positiu a l’entorn conviu amb l’aposta 
de La Santa per l’economia circular, l’estil de vida saludable i la 
protecció animal, entre altres eixos que demostren la voluntat 
de Julio Rico i el seu equip  d’impactar positivament en l’entorn.

Aquest compromís amb el medi ambient és un dels eixos 
fonamentals de la política de responsabilitat social corporativa 
de la Santa, compromesa també amb la igualtat d’oportunitats, 
el respecte a la diversitat i l’accessibilitat als serveis. Des de La 
Santa es fomenta, a més, una política de reutilització de residus i 
de reciclatge molt rigorosa, tant a les pròpies instal·lacions com en 
relació al conjunt de proveïdors amb què es treballa. 

Aquesta edició del 2021 suposa, doncs, la culminació del compromís 
que La Santa ha tingut des dels inicis amb el medi ambient i la 
sostenibilitat, ja que serà la primera de totes qualificada com a 
esdeveniment sostenible complint els estrictes criteris de la norma 
UNE-ISO 20121: 2013*.

®

LA SANTA
Què: Artesania, tendències, racons gastronòmics, copes, actuacions en viu 
en petit format, DJ, sorpreses, tallers per a nens i activitats...

Quan: Del divendres 15 de juliol al diumenge 28 d’agost

Horari: De 18 a 1 hores 

On: Club Hípic Santa Cristina C-250. Girona a Sant Feliu de Guíxols km. 27.6. 
Santa Cristina d’Aro (Girona)

Públic: Familiar 

Preu: 3,5 € (menors de 12 anys gratuït). Estacionament gratuït.  
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